




( ام ترایز  هراوناتساد   ) امنهر 72

: هدنسیون

رابت خیش  یلع  هزمح 

: یپاچ رشان 

رشن  هب  يوضر -  سدق  ناتسآ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( ام ترایز  هراوناتساد   ) 7امنهر 72

باتک 7تاصخشم 

8هراشا

ام ترایز  11ةراوناتساد 

11دمآرد

هرطاخ باق  .113

...شاب هداشگوربا  . 215

...يوشب لد  يوشب و  خر  . 316

تسا هار  رضخ  دیفس ، شیر  . 417

بدا شاداپ  دورو ، نذا  . 518

ادخ نیما  يافص  . 619

تفرعم يایمیک  . 720

مارتحا تعکر  ود  . 821

قشع مهاب ، همه  . 923

مالسلا هیلع  اضر  ماما  قشاع  ادخ ، ةدنب  . 1024

زورما نارظتنم  زورید ، نارئاز  . 1125

یقشاع مسر  . 1226

اج همه  زا  رت  كاپ  . 1328

رادید يارب  هناهب يا  . 1429

ظوفحم همه  قح  . 1530

تصرف راکش  . 1631

لماک اب  هتسکش  دنویپ  . 1732

نیشیپ رارق  هب  افو  . 1833

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ندیشون صوصخم  بآ  اب  وضو  . 1935

بحتسم ياپ  هب  بجاو  ندرکادف  . 2036

مرح میرح  . 2137

تولخ . 2239

تسادخ ۀناخ  مه  مرح  . 2340

وم زا  رت  کیراب  ۀتکن  رازه  . 2441

یسانش ترایز  . 2543

تسالط تقو  . 2644

نادب ار  تشهب  ردق  . 2745

...یسب تسه  اه  هتکن  . 2846

رخآ زامن  . 2948

...تمرح ياوه  زاب  . 3049

زکرم 51هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


( ام ترایز  هراوناتساد   ) امنهر 72

باتک تاصخشم 

 - 1343 یلع ، هزمح  رابت ، خیش  هسانشرس : 

.رابت خیش  یلع  هزمح  هدنسیون  ناتساد / تیاور  هب  ترایز  ماکحا  ام : ترایز  هراوناتساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391، يوضر سدق  تاراشتنا  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.م ؛11×17س  .ص 60 يرهاظ :  تاصخشم 

؛72. امنهر تسورف : 

3-41-6543-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . همانباتک تشاددای : 

نرق 14 یسراف --  هاتوک  ياه  ناتساد  عوضوم : 

موسر بادآ و  نارئاز --  ترایز و  عوضوم : 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

يوضر سدق  یتاراشتنا  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

ي3472 د2 1391  / PIR8130 هرگنک :  يدنب  هدر 

3/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

2827529 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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هراشا

ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ام ترایز  ةراوناتساد 

دمآرد

ياه هچوک  سپ  هچوک  رد  هک  تسا  يزیچ  هثداح  نامز و  نیا  تسا و  نامز  رذگ  رد  اه  هثداح  لوصحم  هصق  هکارچ  تسا ؛ یگدـنز  نابز  ناتـساد ،
روضح نامیاه  سفن  ۀمه  رد  هک  تساوخ  ادخ  نوچ  نام ، یگدنز  ياه  هظحل  ۀمه  يانهپ  هب  تسا  يرتچ  تعیرـش  .دوش و  یم  ادیپ  روفو  هب  یگدنز 

رتابیز تعیرش  ماکحا  اب  هک  تسا  یگدنز  موبلآ  سکع  نیرت  گنـشق  ترایز  .تسا و  تعیرـش  عوضوم  یگدنز  تفگ : دوش  یم  سپ  .دشاب  هتـشاد 
...دنامب ناتماک  هب  رفس  نیا  ینیریش  ات  میشکب  ریوصت  هب  ناتساد ، ینعی  یگدنز ، ِنیریش  نابز  اب  ار  اه  هظحل  نیرتابیز  نیا  میتساوخ  ام  .دوش و  یم 

ص:5
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: هتکن دنچ  اما  و 

هراشا تافالتخا  هب  لئاسم  زا  یلیخ  رد  میا  هدرک  شالت  یلو  تسا ؛ هلظدـم ) ) يربهر مظعم  ماـقم  ینیمخ و  ماـما  ترـضح  رظن  قباـطم  اواـتف  رتشیب  . 1
؛ مینک

ِعوضوم ای  هدش  رییغت  شوختـسد  یهقف  یمکح  تسا  نکمم  ناتـساد ، هب  یهقف  قیقد  تاعوضوم  تاحالطـصا و  لیدبت  دنور  رد  هک  تسا  حضاو  . 2
بانج مرتحم  داتسا  رایتخا  رد  ناداتسا ، طسوت  یبدا  دیدزاب  زا  سپ  ور  ِشیپ  ۀتشون  تهج ، نیمه  هب  .دوش  نایامن  سکعرب  ای  قلطم  تروص  هب  دیقم ،

.دیآ لصاح  اوتحم  تحص  زا  لماک  نانیمطا  ات  تفرگ  رارق  هداز  حالف  ياقآ 

ص:6
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هرطاخ باق  .1

تـسا هداتفا  دبنگ  .نامهب  تشذگ  شوخ  یلیخ  .ریخ  هب  شدای  .مسر  یم  نامدهـشم  ترایز  سکع  باق  هب  .منک  یم  يریگدرگ  ار  هناخ  راوید  رد و 
شاهاب هک  يریت  منیا  : » دروخ یم  ناکت  شتـسد  يوت  راطق  یتروص  ياه  طیلب  دوب و  هدمآ  قوش  قوذ و  اب  زور  نآ  .اقآدـمحا  تسار  تمـس  تسرد 
یترایز زور  هبنشراهچ  هخآ  میشاب ؛ دهـشم  هنبـشراهچ  هک  متفرگ  طیلب  يروج  مه  تسا ، اضر  ماما  یترایز  هام  هک  هبجر  هام  مه  .میدز  نوشن  ات  دنچ 

(1)« ...تسوزرآ ممرح  ياوه  زاب   » .دنک ادا  ار  شترایز  رذن  تسناوت  یم  الاح  .دز  قرب  زیزع  ياه  مشچ  .تساقآ »

ص:7

ص41. ماکحا ، لالز  - . 1
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ریوصت
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...شاب هداشگوربا  . 2

.میدش هناحبـص  لوغـشم  .دیرپ  نامرـس  زا  باوخ  هک  ردق  نآ  افـصاب ؛ اما  دوب ، درـس  .حبـص  زامن  يارب  نوریب  دنتخیر  همه  دـندز ، هک  ار  اه  هپوک  ِرد 
.تساهرفس مه  اب  ندرک  شبو  شوخ  ترفاسم  بادآ  زا  یکی  هک  مدوب  هدناوخ  ییاج  .درک  یم  یخوش  یلیخ  نوجاقآ 

یلع ای  کیلع  مالسلا  : » دندش فیدر  نوجاقآ  رس  تشپ  همه  .داتسیا  ییالط  دبنگ  تمس  هب  درک و  نوتـس  ار  شیاصع  نوجاقآ  دش ، مولعم  هک  دبنگ 
(1)« اضرلا یسوم  نب 

ص:9

ص411. رفسلا ، بادآ  یف  جحلا ، باتک  ج2 ، یقثولاهورعلا ، - . 1
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...يوشب لد  يوشب و  خر  . 3

هک ور  ییون  نهریپ  نوا  مناخ ، جاح  : » دنک یم  زیزع  هب  هنانابرهم  یهاگن  هشیمه  لثم  نوجاقآ  .دنـشوپ  یم  سابل  الاح  دـنا و  هدرک  ترایز  لسغ  همه 
لبق زا  .یتشاذگ  رانک  یچ  ارب  متـسنود  یم  نوچ  : » ددنخ یم  دوش ، یم  دنلب  هکروط  نامه  زیزع  .رایب » رد  كاس  وت  زا  یتخود  مارب  شیپ  تقو  دـنچ 
یمن تلهم  نیـسحریما  .رطع » دییامرفب  اقآدمحا ، : » مه دعب  .تسا  مدقم  نوجاقآ  هشیمه  لثم  .دروآ  یم  رد  نادمچ  زا  ار  رطع  نامام  .مدرک » شدامآ 

هللا مسب  : » دـنک یم  زاب  ار  رد  زیزع  .تسین  یهار  مرح  ات  هناخرفاسم  زا  .دریگ  یم  نامام  تسد  زا  ار  رطع  درپ و  یم  .دـنک  فراـعت  وا  هب  ناـمام  دـهد 
(1)« میحرلا نمحرلا 

ص:10

ص39. نیشیپ ، - . 1
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تسا هار  رضخ  دیفس ، شیر  . 4

مارآ و همه  .دنریگب  دای  زیچ  ات  دنیاپ  یم  ار  ود  نیا  یمشچراهچ  هدیپس  نیسحریما و  نوچ  ملاح ؛ شوخ  دندمآ ، نامهارمه  نوجاقآ  زیزع و  هکنیا  زا 
اقآدمحا .دنیوگ  یم  ربکا  هللا  هللادمحلا و  ناشیاه  بل  لثم  مه  نوجاقآ  زیزع و  ياصع  قت  قت و  راگنا  .مرح  تمس  هب  میور  یم  کچوک  ياه  مدق  اب 

، داوجلا باب  لوخد  نذا  يولبات  هب  نوجاقآ  ةدش  هریخ  تروص  هک  دـیدج  نحـص  یگرزب  هب  دورب  مساوح  دوب  کیدزن  .تسا  شدوخ  لاح  يوت  مه 
(1)« ...هلوسر نذا  هللا و  نذاب  : » درک عمج  ار  مساوح 

ص:11

.نامه - . 1
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بدا شاداپ  دورو ، نذا  . 5

يادصورس یتقو  دش ، ترپ  نام  همه  ساوح  .میدرک  یم  افص  .دوب  دبنگ  هب  ناممـشچ  .تکاس  دندوب و  ناشدوخ  لاح  يوت  همه  لوخد ، نذا  زا  دعب 
ار شدوخ  لیابوم  اباب  .نامقوذ  يوت  دروخ  یباـسح  .دوب  دـنلب  یلیخ  شیادـص  .درک  یم  تبحـص  لـیابوم  اـب  دـبنگ  يور  هبور  هک  میدینـش  ار  یکی 

(1)« .شاداپ دنهد  بدا  هب  اجنیا  : » درک شوماخ  دروآرد و 

ص:12

ص70. نامه ، - . 1

( ام ترایز  هراوناتساد   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 72 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 18 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14564/AKS BARNAMEH/#content_note_12_1
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ نیما  يافص  . 6

اب یلو  ددـنب ؛ یم  ار  اعد  باتک  .دوش  یم  مگ  شنـساحم  يال  هبال  دروخ و  یم  لق  کشا  ياه  هناد  دـنز ، یم  هک  کلپ  .دـنز  یم  قرب  اباب  ياـه  ژم ه 
عورـش رگا  مناد  یم  .تسا  ینالوط  هعماج  ترایز  .دنک  یم  لد  درد  یچ  اضر  ماما  اب  متـسناد  یم  شاک  .دنک  یم  ناشن  ار  هعماج  ترایز  شتـشگنا 

زمرق نوجاقآ  نامـشچ  .منک  یم  دـنلب  ار  مرـس  اباب » ناجریما ،  » .منز یم  قرو  روط  نیمه  .مناوخب  ار  تراـیز  مادـک  مناد  یمن  .موش  یم  هتـسخ  منک ،
مالـسلا : » منک یم  ادـیپ  مدرگ ، یم  هک  يا  هحفـص  دـنچ  .هاتوک » مه  هگنـشق و  مه  .نوخب  نک و  ادـیپ  ور  هللا  نیما  ترایز   » .لاـح شوخ  یلو  تسا ،

(1)« ...هضرا یف  هللا  نیما  ای  کیلع 

ص:13

ص40. نامه ، - . 1
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تفرعم يایمیک  . 7

یکی ناوج  ات  دنچ  .منک  یم  هاگن  روط  نیمه  .منیـشن  یم  حیرـض  يور  هبور  دوش ، یم  مامت  هک  مترایز  .متـسیاب  دایز  مناوت  یمن  اه  میدق  لثم  رگید 
میرب اه ، هچب  : » دیوگ یم  تسا ، یلکیه  دنلبدق و  هکنآ  .دنوش  یم  عمج  نم  يولج  .دـنوش  یم  دراو  دنـسوب و  یم  ار  برد  دـنهد و  یم  مالـس  یکی 
يرب یغولش ، نیا  يوت  : » دیوگ یم  شتسود  هغولش »؟ ینیب  یمن  هگم  : » دنورب شهارمه  هک  دننک  یم  اپ  نآ  اپ و  نیا  ناشیات  ود  یکی  .حیرض » فرط 

.هنک یمن  یقرف  هک  شباوث  .مینوخب  ترایز  مینوت  یم  مه  اج  نیمه  : » دهد یم  ناشن  ار  حیرض  شتسد  اب  .یش » یم  ارئاز  تیذا  ثعاب  حیرـض ، فرط 
یم همان  ترایز  دنتـسیا و  یم  مهاـب  همه  .میـسوب » یم  وحیرـض  مییآ  یم  هتولخ  مرح  هک  یعقوم  شـضوع  .هونـش  یم  ونومادـص  اـقآ  میـشاب ، اـجره 

(1) .ناشلاح هب  اشوخ  .دنناوخ 

ص:14

ص39. نامه ، - . 1
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مارتحا تعکر  ود  . 8

، ترایز زا  دـعب  .مدرک  یم  هاگن  مه  ار  شا  همجرت  مدـناوخ ، یم  هک  روط  نیمه  رخآ  .دوب  اـنعمرپ  گنـشق و  یلیخ  .دـش  ماـمت  دوز  هللا  نیما  تراـیز 
زاـمن يدرک و  تراـیز  يدوز  نیا  هب  نیـسحریما ، : » مفرط دـمآ  اـباب  دـعب ، هقیقد  دـنچ  .متـسشن  يا  هشوگ  .دـنا  لوغـشم  زوـنه  نوجاـقآ  اـباب و  مدـید 

ماما هب  نک  هیده  مشباوث  .نوخب  ترایز  زامن  تعکر  ود  ریگب و  اج  یتسنوت  هگا  .ترضح  رـسالاب  ورب  وشاپ  « »؟ يزامن هچ  : » مدرک بجعت  يدنوخ »؟
(1)« .نوخب یتسنوت  مرح  ياجره  دموین ، تریگ  اج  هگا  : » داد ناکت  دییأت  ۀناشن  هب  يرس  اباب  هغولش »؟ یلیخ  اجنوا  : » مدشاپ اضر ».

ص:15

ص40. نامه ، - . 1
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ریوصت

ص:16
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قشع مهاب ، همه  . 9

شا همان  ترایز  رخآ  ۀحفص  زیزع  هک  مدرک  یم  هاگن  ار  مرح  ياهولبات  اه و  يراک  هنیآ  ترایز ، زا  دعب  .میدوب  هداتـسیا  حیرـض  کیدزن  زیزع  نم و 
يراک دوب و  هدـنام  یغولـش  نیا  يوت  .تشگ  یم  ترایز  يارب  اج  لابند  یمناـخ  .تخادـنا  شربورود  هب  یهاـگن  .تشادرب  ار  شکنیع  .دز  قرو  ار 
ریگاج زیزع  ياج  ار  شدوخ  عیرس  دز و  يدنخبل  مناخ  .دش » مومت  مترایز  نم  ایب  مزیزع ، ایب  : » شفرط دنادرگرب  ار  شرـس  زیزع  .دنکب  تسناوت  یمن 

(1) .مدرک یلاخ  ار  اج  متشادرب و  ار  همان  ترایز  .مناخ » جاح  هدب ، تریخ  ادخ  : » درک

ص:17

.نامه - . 1
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  قشاع  ادخ ، ةدنب  . 10

مه مرظن  هب  هک  یکی  .مدیسوب  ار  رد  ۀناتسآ  متسشن و  .منک  ادیپ  زامن  يارب  اج  رس ، يالاب  هک  حیرـض  فرط  متفر  مارآ  مارآ  .دش  مامت  هعماج  ترایز 
ردق نآ  .شفرط  دمآ  يدیس  یناحور  رتولج ، یمک  .مدرک  بجعت  .درک  هدجس  حیرض  يور  هبور  یلو  دش ؛ مخ  نم  اب  مه  دمآ  یم  مدوخ  لاسو  نس 

اج و  » .تسا هبیرغ  دیـس  مدیمهف  هزات  دیدش »؟ فرـشم  اجک  زا  .ملد  زیزع  لوبق  ترایز  : » دنـسانش یم  ار  رگیدمه  مدش  نئمطم  هک  درک  شلغب  مرگ 
منک رکف  .درک  هدجـس  هش  یمن  اماما  حیرـض  يارب  دـینود  یم  ًامتح  یتسار   » .دـش یم  رتشیب  دیـس  ياـه  یـسرپلاوحا  زا  شبجعت  درم  دـیراد »؟ ناـکم 

يولج مه  رکش  ةدجس  نیمه  هرتهب  یلو   » .مدش دیس  يافصاب  ياه  هدنخ  وحم  .دراد » رکش  ًاعقاو  اضر  ماما  ترایز  هتبلا  .نات  هدجس  دوب  رکـش  ةدجس 
(1) .مدرک ادیپ  یلاخ  ياج  کی  .دندرک  یسوب  ور  هرابود  .دنک  رکشت  دیس  زا  تسناوت  بجعت ، زا  طقف  فرط  .هشابن » حیرض 

ص:18

.1090 ۀلئسم لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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زورما نارظتنم  زورید ، نارئاز  . 11

، زامن زا  دـعب  .دنـشاب » يدازآ  نحـص  همه  لیمک ، ياـعد  زا  دـعب  : » تفگ نوجاـقآ  .دوب  ناذا  کـیدزن  .دـمآ  یم  نآرق  يادـص  مرح  ياهوگدـنلب  زا 
مه اباب  نامام و  .دندیدنخ  یم  دـنتفگ و  یم  مه  اب  لاح  شوخ  تقورـس و  هشیمه  لثم  زیزع  نوجاقآ و  .رارق  لحم  میتفر  مه  اب  .مدـید  ار  نیـسحریما 
ریز  » .نیسحریما تشپ  دز  ار  شتسد  نوجاقآ  .داوجلا » باب  میرب  دیاب  ام  راک ؟ یچ  میدموا  يدازآ  نحص  نوجاقآ ، : » دادن تلهم  نیـسحریما  .دندمآ 

نیمزریز يوت  زیزع  نوجاقآ و  ياصع  يادص  .هنزب » انیا  هب  مه  يرس  هی  دایم ، هک  دهـشم  مدآ  هبوخ  .هنوتـسربق  ات  ود  يروهمج  نحـص  نحـص و  نیا 
(1)« هللا الا  هلا  لها ال  یلع  مالسلا  : » درک یم  هاگن  ار  ربورود  زیزع  .راب  تفه  مدرمش ؛ .دناوخ  یم  هانلزناانا  نوجاقآ  .دیچیپ  یم 

ص:19

فیک نینمؤملا و  هرایز  لضف  باب  تاراـیزلا ، لـماک  ص295 ؛ اهبادآ ، نینمؤملا و  هرایز  باـب  رازملا ، باـب  رازملا ، باـتک  ج99 ، راونـالاراحب ، - . 1
ص333. نورازی ،
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یقشاع مسر  . 12

وت هدهـشم ، هک  يزور  دنچ  مدآ  هفیح  : » مداتفا نامام  فرح  دای  .مرح  دندوب  هتفر  همه  .دوبن  قاتا  يوت  سک  چـیه  .مدـش  رادـیب  مرح  ناذا  يادـص  اب 
باوث هک  منوخب  زامن  داشرهوگ  دجـسم  متـساوخ  یم  .دوب  ندش  عورـش  لاحرد  زامن  .مرح  فرط  مدیود  متفرگ و  وضو  دوز   (1)« .هنوخب زامن  هنوخ 

یمن زامن  اجنیا  ارچ  هک  مدرک  بجعت  .تسین  غولش  یلیخ  حیرـض  يولج  مدید  .حیرـض  ياه  کیدزن  ات  متفر  .دوبن  اج  .مربب  مه  ار  دجـسم  يوت  زامن 
مریگ ییاج  مرگ ، ناتسبش  متفر  .دییامرف » يراددوخ  ناکم  نیا  رد  ندناوخزامن  زا  ماما ، مارتحا  هب  : » راوید يور  زبس  يولبات  هب  داتفا  ممـشچ  .دنناوخ 

دمآ و

ص:20

.895 ۀلئسم لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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ياه فرح  نوجاقآ   (1) .دناوخ زامن  ناماما  ربمایپ و  ربق  زا  رتولج  دیابن  هک  مدیمهف  هزات  .مدرک  فیرعت  اباب  يارب  ار  هیـضق  راهان  عقوم  .مدـناوخ  زامن 
.مدیشک یتحار  سفن   (2)« .هلطاب هش  یم  هدنوخ  اجنوا  هک  مه  يزامن  املع ، زا  یضعب  رظن  هب  نوجاباب ، هزات  : » دینش ار  ام 

ص:20

ربق يواسم  یلو  دتـسیان ، ماـما  مرکا و  لوسر  ربق  زا  رتولج  زاـمن ، ماـگنه  رد  دـیاب  رازگزاـمن  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ياوتف  هب  884 ؛ ۀلئـسم نامه ، - . 1
.درادن لاکشا 

.يزاریش مراکم  هللا  تیآ  - . 2
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اج همه  زا  رت  كاپ  . 13

میورب میداتفا  هار  اباب  نم و  میداد ، هک  ار  زامن  مالـس  .دوبن  زامن  يارب  اج  مرح  لخاد  .دوب  هدرک  غاد  ار  نام  هملک  یباسح  عماج ، نحـص  رهظ  باتفآ 
هک دش  یچ  مدـیمهفن  .مدوب  هدـید  زامن  فص  يوت  درک ، یم  تکرح  ام  يولج  هک  ار  یـسک  .میدـش  قاور  دراو  میدروآ و  رد  ار  اه  شفک  .ترایز 

: شتـسد داد  دروآرد و  لامتـسد  ات  دـنچ  شبیج  زا  اباب  .دـنک  راک  هچ  هک  دوب  جاوو  جاه  مه  شدوخ  .دوب  هدـش  ینوخ  شتـسد  .تفرگ  ار  شا  ینیب 
گنس يور  ياه  نوخ  لامتسد ، اب  عیرس  مه  اباب  .دش  مگ  تیعمج  يال  هبال  دوب ، هتفرگ  تفـس  ار  لامتـسد  هک  يروط  نامه  .بآ » ریـش  فرط  ودب  »
دیابن مرح  .نک  ربخ  ور  امداخ  زا  یکی  رپب  نیـسحریما ،  » .دوشن در  اجنآ  زا  یـسک  ات  نوخ  ياج  فرط  ود  تشاذـگ  ار  شیاـهاپ  .درک  كاـپ  ار  شرف 

(1) .دنتسه هار  يوت  بآ  گنلش  نگل و  اب  ماّدخ  هک  مدید  هار  نیب  .مدیود  .میشکب » بآ  ور  اجنیا  دوز  دیاب  .هشب  سجن 

ص:21

.904 ۀلئسم لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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رادید يارب  يا  هناهب  . 14

شیادص .تسا  مرح  رهم  دوب  مولعم  شلکش  زا  .مدید  يرهُم  شیاه  بیج  زا  یکی  يوت  .میوشب  هک  مدرک  یم  یلاخ  ار  نیسحریما  راولـش  ياه  بیج 
یهابتشا زامن  زا  دعب  خآ ! خآ  : » شا یناشیپ  هب  دز  دش و  داشگ  شیاه  مشچ  نیـسحریما  هنک »!؟ یم  راک  یچ  تبیج  وت  مرح  رهم  نیـسحریما ! : » مدرک

طقف .نوجاباب  هرادـن  لاکـشا  هدوبن ، تساوح  نوچ  : » تشادرب ار  شکنیع  دـناوخ ، یم  نآرق  هک  نوجاـقآ  منک »؟ راـک  یچ  ـالاح  .مبیج  وت  متـشاذگ 
(1) .دش تحار  ریما  لایخ  .هدب » ام  ۀمه  فرطزا  مه  یمالس  هی  .شاجرس  راذب  مرح و  ورب  اپ  کت  هی  نالا  نیمه 

ص:23

.26 لاؤس ص345 ، ج2 ، تائاتفتسا ، - . 1
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ظوفحم همه  قح  . 15

: مدرک ربخ  ار  نوجاقآ  عیرـس  .دوب  هدـش  نهپ  اجنآ  رد  يا  هداجـس  هک  یلاخ  ياج  کی  هب  داتفا  ممـشچ  .زامن  يارب  میتشگ  یم  اج  لابند  نوجاقآ  اـب 
هتشاذگ و وشلیاسو  .اجنوا  میرب  هش  یمن  .هیسک  ياج  اباب ، ناجریما ، : » دیخرچ داتـسیا و  هعفد  کی  هک  دوب  نتفر  لاحرد  .تسه » اج  اجنوا  نوجاقآ ، »

داتفا ممشچ  .میتفرگ  اج  رت  بقع  فص  دنچ  .هش » یمن  هتشاذگ ، وشابع  هداجـس و  هک  الاح  اما  میرب ؛ دش  یم  دوب ، هتـشاذگ  رهم  طقف  هگا  .هتفرگ  اج 
(1) .دوب هدمآ  هداجس  بحاص  .یلبق  ياج  هب 

ص:24

.17 ۀلئسم ص215 ، ج2 ، هلیسولاریرحت ، - . 1
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تصرف راکش  . 16

.میدوب هتـسشن  مه  رانک  زیزع  نم و  .نوریب  میایب  مینکب و  هاتوک  یترایز  زامن ، زا  دعب  هک  میتشاذـگ  رارق  نوجاقآ  اباب و  اب  .مرح  میتفر  برغم  کیدزن 
هفیح .نک  ادـتقا  اضق  زامن  تعکر  ود  : » تفگ مشوگ  يوت  زیزع  .مدوب  هتـسشن  روط  نیمه  مدـناوخ ، هک  ار  تعکر  ود  .دوب  هتـسکش  نامی  اـشع  زاـمن 

(1) .دوب رت  گنشق  دروخ و  یمن  مه  هب  تعامج  يروط  نیا  .تفگ  یم  تسار  زیزع  .يدب » تسد  زا  وتعامج  زامن 

ص:25

.3 ۀلئسم هعامجلا ، یف  لصف  ج1 ، یقثولاهورعلا ، - . 1

( ام ترایز  هراوناتساد   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 72 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 31 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14564/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


لماک اب  هتسکش  دنویپ  . 17

میدـش هدامآ  میدیـشوپ و  سابل  مه  دـعب  .دـنهدب  ماجنا  ار  نآ  رهظ  زا  لبق  ات  درک  قیوشت  ار  همه  درک و  تبحـص  هعمج  لسغ  ةرابرد  یلک  نوجاـقآ 
»؟ هعمجزامن میریم  يروج  هچ  تسا ؛ هتـسکش  نومزامن  هک  اـم  نوجاـقآ ، : » داـتفا راـک  شلاؤس  زا  رپ  نهذ  هشیمه  لـثم  نیـسحریما  .هعمجزاـمن  يارب 

(1)« .هیفاک هلماک ، شزامن  هعمج  ماما  هک  نیمه  .زامن  میرب  مینوت  یم  .اباب  هرادن  لاکشا  : » داد باوج  هلصوح  اب  دز و  دنخبل  نوجاقآ 

ص:26

.468 لاؤس ص25 ، ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  - . 1
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نیشیپ رارق  هب  افو  . 18

منهذ هعفد  کی  .دـش » مبیـصن  هرخالاب  اضر . ماما  ترایز  مرب  هک  مدوب  هدرک  رذـن  .دـش  تحار  ملاـیخ  : » تخود یم  ار  نوجاـقآ  نهاریپ  ۀـمکد  زیزع 
یم منوترذـن  .هونـش  یم  ونومادـص  اـج  همه  اـقآ  نگ  یمن  هگم  .ینک  تراـیز  ور  اـقآ  نارهت  نوـمه  زا  یتـسنوت  یم  هک  امـش  بخ  زیزع ، : » دز هقرج 

مدوب هدرک  رذن  منم  .يدب  ماجنا  دیاب  یتفگ ، لوا  زا  هک  يروج  نومه  ورذن  یلو  .ملگ  سورع  هتـسرد  : » الاب داد  ار  شکنیع  زیزع  .دینک » ادا  دیتسنوت 
(1)« .دوخ ياج  مه  مرح  ترایز  دوخ ، ياج  رود  هار  زا  ترایز  .هراد  ییوب  هی  یلگ  ره  هزات  .اقآ  مرح  مایب 

ص:27

.2651 ۀلئسم لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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ریوصت

ص:28
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ندیشون صوصخم  بآ  اب  وضو  . 19

، میدیـسر هک  يرادـشفک  کـیدزن  .درک  یم  هلاـن  هآ و  یلیخ  نیـسحریما  .دوب  زیت  یلیخ  باـتفآ  هک  نحـص  يوـت  ًاـصوصخم  دوـب ؛ هدـش  مرگ  یلیخ 
اباب .هنوخوضو » مرب  ماوخ  یمن  .مایم  نالا  اباب ، : » دریگب وضو  ات  مینامب  رظتنم  هک  درک  ساـمتلا  اـباب  هب  یلک  .درادـن  وضو  هک  دـمآ  شداـی  نیـسحریما 
یم کنخ  مه  مریگ ، یم  وضو  مه  .یلغب  نکدرس  بآ  نیمه  : » درک لگ  شا  یگنرز  نیـسحریما  يریگب »؟ وضو  ياوخ  یم  اجک  سپ  : » درک بجعت 

.هندروخ يارب  بآ  نوا  « »؟ ارچ هخآ  : » دز شکشخ  ریما  .يریگب » وضو  ینوت  یمن  اجنوا  .ورن  نیسحریما  : » دز داد  اباب  هک  ندیود  هب  درک  عورش  .مش »
يرب ات  مینک  یم  ربص  ام  وشن ، تحاران  الاح   » .مه يوت  تفر  شیاه  همرگس  ریما  .هلطاب » توضو  يریگب ، وضو  هگا  .هراد  لاکشا  شاهاب  نتفرگوضو 

(1)« .هنوخوضو

ص:29

.6 ۀلئسم ص26 ، ءوضولا ، طئارش  یف  ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 1

( ام ترایز  هراوناتساد   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 72 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14564/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
http://www.ghaemiyeh.com


بحتسم ياپ  هب  بجاو  ندرکادف  . 20

شا يرـسور  .دش  مولعم  شتـسد  زا  یمک  الاب و  دـمآ  شنیتسآ  .دریگب  ار  هرجنپ  ولج و  دورب  هک  درک  یم  شالت  یلیخ  یمناخ  دالوف ، هرجنپ  کیدزن 
.هیچ زیزع  راک  مدـیمهف  .مراد » يراک  هی  نم  .ورب  ترایز ، يرب  ياوخ  یم  هگا  امـش  ردام ، همطاف ،  » .دـش تحاراـن  یلیخ  زیزع  .تفر  بقع  یمک  مه 
لوبق : » درک شمالس  زاب  يور  اب  زیزع  .تشگ  یمرب  الاح  هک  نز  نامه  تمس  هب  تفر  نانزاصع  زیزع  دعب  هقیقد  دنچ  .منام » یم  امـش  رظتنم  نم  هن ، »

« .ردام یشاب  بقارم  دیاب  .نش  یم  در  نویاقآ  اجنیا  .هبجاو  هک  هشاب  تباجح  هب  تساوح  لوا  امـش  هراد  تسود  اضر  ماما  یلو  مزیزع ؛ تترایز ، هشاب 
(1) .درک رکشت  زیزع  زا  یلو  دش ، خرس  یمک  نز 

ص:30

ص68. ماکحا ، لالز  - . 1
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مرح میرح  . 21

غج غج  يادص  .تسا  کمناب  یکرتخد  .مخرچ  یم  ادص  فرط  .دنک  یم  ترپ  ار  مساوح  يزیت  يادص  .مناوخ  یم  نآرق  منیـشن و  یم  حیرـض  رانک 
نوتترایز .دیـشخبب  مناخ  : » هچب ردام  فرط  مور  یم  .شردام  تروص  هب  مسر  یم  ات  منک  یم  بیقعت  ار  شتـسد  مهاگن ، اـب  .دوب  شیاـه  شفک  لاـم 

يوت زیزع  ۀـفایق  منک  یم  یعـس  .هشاب » لوبق  مه  امـش  زا  .نونمم  : » دوشن مگ  یغولـش  يوت  ات  دبـسچ  یم  مکحم  ار  هچب  روط  نیمه  نز  .هشاـب » لوبق 
.دیدروآ یم  رد  قاور  يدورو  زا  وشاشفک  شاک  یلو  هراد ؛ هگن  نوتارب  ادخ  .هکمناب  یلیخ  نوت  هچب  : » دشاب منهذ 
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هچب نیا  هخآ   » .دوش مامت  ما  هلمج  دراذگ  یمن  ...و » نتخادنا  نهد  بآ  ندـموا ، شفکاب  لثم  ییاهراک  هشب ؛ ظفح  دـیاب  مرح  مارتحا  هک  دـینود  یم 
ارئاز ساوح  شـشفک  يادـص  هزات  .هنک  یم  تداع  هریگب ، دای  دـینکن  کمک  نالا  زا  هگا  اما  هتـسرد ،  » .مدوب يرارکت  باوج  نیا  رظتنم  .مناخ » تس 

(1) .مسرپب مرکذت  ةرابرد  زیزع  زا  دشاب  مدای  .مشچ  دیوگ  یم  هارکا  اب  .تسا  هدروخرب  شهب  یمک  تسا  مولعم  .هنک » یم  ترپ  ور 

ص:32

ص48. نامه ، - . 1
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تولخ . 22

نآ شیادص  .دـنک  یم  هیرگ  دـناوخ و  یم  یباسح  .دـنک  یم  لد  درد  اقآ  اب  .دراد  یـشوخ  لاح  یکناوج  .میاپ  یم  ار  اهرئاز  يا و  هشوگ  ما  هتـسشن 
یم رت  هتـسهآ  شاک  یلو  .مروخ  یم  ار  شلاح  ترـسح  ملد  يوت  .دنک  یم  شهاگن  ددرگ و  یمرب  نارئاز  زا  یکی  هقیقد  دنچ  ره  هک  تسا  دنلب  ردق 

(1) .دوشن ترپ  هیقب  ساوح  ات  دناوخ 

ص:33

ص40و69. نامه ، - . 1
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تسادخ ۀناخ  مه  مرح  . 23

مرح ياضف  زا  یباسح  هک  تسا  مولعم  شیاه  مشچ  زا  .دنک  یم  هاگن  دبنگ  راویدورد و  هب  دناخرچ و  یم  ربورود  هب  ار  شرـس  نوجاقآ  نحـص ، لوا 
دزادـنا یم  درادرب و  یم  يزیچ  دوش و  یم  مخ  .فرط  نآ  دور  یم  یمدـق  دـنچ  دـنک و  یم  رییغت  نوجاقآ  تکرح  تهج  هعفد  کـی  .درب  یم  تذـل 
دجـسم لثم  مه  مرح  : » دناود یم  مشچ  مرح  رود  روط  نیمه  نوجاقآ  .دسرپ  یمن  يزیچ  سک  چیه  .دوش  یم  هارمه  ام  اب  هرابود  هلابز و  لطـس  يوت 

(1)« .دراد مارتحا 

ص:34
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وم زا  رت  کیراب  ۀتکن  رازه  . 24

هب .تسـشن  رد  رانک  دـمآ و  يدرمریپ  .دـنتفگ  یم  ناذا  .مدـش  ریگاج  رد  رانک  نم  .دوب  زاب  مه  یبوچ  ياهرد  امرگ ، لیلد  هب  .دوب  کچوک  ناتـسبش 
شتسد يوت  ِرپ  بوچ  اب  ماّدخ  زا  یکی  هک  دوب  ندش  عورش  لاحرد  زامن  .هرارقرب » نوملاصتا  .هزاب  ناتسبش  رد  .نیشب  اجنیا  مه  وت  : » تفگ شهارمه 

امـش یلو  یجاح ، هتـسرد  : » تفگ مداخ  هزاب »؟ هک  رد  ارچ ! : » درک بجعت  درمریپ  .تسین » تسرد  نوتزامن  اجنیا  یجاح ، : » درک درمریپ  هب  ور  دمآ و 
(1) .تفرگ اج  دجسم  رخآ  تفر و  درمریپ  .تسین » تسرد  تعامج  هب  نوتزامن  .هرت  نییاپ  تعامج  ماما  ياج  زا  نوتاج  .دیتسشن  رد  نییاپ 

ص:35

.1415 ۀلئسم لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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ریوصت

ص:36
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یسانش ترایز  . 25

تقو یلک  نامام  زیزع و  اب  رارق  ات  زونه  .تفرگ  ما  يواکجنک  .مدوب  هدـناوخ  ییاهزیچ  تفرعم » ياه  هقلح   » ةرابرد مرح  رانکو  هشوگ  ياـهرنب  يور 
، اقآ جاح   » .دمآ یم  شهب  تیناحور  سابل  .داد  یم  باوج  اه  لاؤس  هب  دوب و  هتـسشن  یناوج  ياقآ  جاح  .مدرک  ادیپ  ار  اه  هقلح  نیا  زا  یکی  .میتشاد 

هناسفا هر  تقیقح ، دـندیدن  نوچ  هک : هنیا  يارب  انیا  : » دـیدنخ اقآ  جاح  هیچ »؟ ندـنب ، یم  حیرـض  ای  دالوف  هرجنپ  هب  هک  ییالیخد  اه و  لفق  نیا  ۀـصق 
يرجم لثم  اقآ  جاح  .تسا » اضر  ماما  يراک  لصا  .مینک  رتشیب  اضر  ماما  اب  مرح  وت  ور  نوملد  طابترا  مینک  یعـس  دـیاب  اهراک ، نیا  ياـج  هب  .دـندز 

انیا هب  دینکب و  ونوتترایز  .تسین  تسرد  مه  نسیون  یم  اهاعد  باتک  يور  هک  ییازیچ  نیا  یتسار  : » دـیخرچ دـنک ، یم  ضوع  نیبرود  هک  نویزیولت 
(1)« .دیراذن لحم 

ص:37

ص70. نیشیپ ، - . 1
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تسالط تقو  . 26

مایم تقوره  نم  نوجاقآ ، : » ایرد هب  مدز  وملد  .مدرک  شوماخ  ار  نویزیولت  يرکف »؟ وت  یلیخ  هتچ ؟ اباب ، دـمحا ، : » تفر یم  رو  شکنیع  اـب  نوجاـقآ 
ار شکنیع  نوجاقآ  .هر » یم  رس  ملـصوح  .مرادن  هرابود  ترایز  لاح  هش ، یم  مومت  مزامن  ترایز و  ات  اما  .منومب  مرح  وت  دایز  مراد  تسود  دهـشم ،

: شمشچ هب  تشاذگ 

نیا .ینوخب  اضق  زامن  يراکیب ، ياه  عقوم  ینوت  یم  ًاصوصخم  .نوخب  نآرق  .هریم  اترایز  نیا  زا  راـب  دـنچ  مدآ  هگم  .نک  میـسقت  مرح  يوت  وتاراـک  »
(1) .مدش مرح  یهار  مدروخ ، هک  ار  راهان  .يرب » یم  ومرح  يوت  زامن  باوث  مه  يا ، هدرک  هدافتسا  تقو  زا  مه  يروج 

ص:38

ص17. نامه ، - . 1
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نادب ار  تشهب  ردق  . 27

يزیچ يرگید  شوگ  يوت  یکی  .دـندز  یم  پگ  مه  اب  رفن  ود  داشرهوگ  طاـیح  يوت  .حیرـض  فرط  متفر  دـش ، ماـمت  هک  ارهز  ترـضح  تاـحیبست 
یباـسح مرازاـب  اـباب ! هرآ  : » داد ناـکت  يرـس  یکی  نآ  .ـالاب » هـتفر  یلیخ  نـیمز  اـم ، ياـفرط   » .مدـش یم  در  ناـشرانک  زا  .دـندیدنخ  ود  ره  تـفگ و 

وترایز تقو  تسین  فیح  .دیتسـشن  هک  نروخ  یم  ور  ییاج  ترـسح  ایلیخ  دیـشخبب ، نویاقآ  : » درک عطق  ار  ناشفرح  فرط ، نآ  يدرمریپ  ...هداـسک »
(1) .دندرک روجو  عمج  ار  ناشدوخ  .دیگب » ایند  زا  دینوت  یم  داوخ  یم  نوتلد  ات  نوترهش ، دیتشگرب  .ازیچ  نیا  يارب  دیراذ  یم 

ص:39

ص40. نامه ، - . 1
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...یسب تسه  اه  هتکن  . 28

یمیدق قیفر  دوب ، یمدقم  ياقآ  .متفر  رتولج  .دنز  یم  فرح  یکی  اب  مدـید  مدـش ، هک  کیدزن  .مدوب  هتـشاذگ  رارق  ییاهب  خیـش  ربق  رانک  نوجاقآ  اب 
هتفرگ منومطیلب  .مینومب  يزور  هدزاود  هد  دوب  رارق  : » دوب تحاران  .دهـشم  دـندوب  هدـمآ  هک  دوب  يزور  دـنچ  .میدرک  یـشبو  شوخ  مه  اب  .نوجاـقآ 

یتمکح دبال  یجاح ! روخن  هصغ  : » شا هناش  يور  تشاذگ  ار  شتسد  نوجاقآ  .میتشادن » تداعـس  راگنا  .میرب  دیاب  هک  دموا  شیپ  يراک  اما  میدوب ؛
يروج نیمه  .تفر  درک و  یظفاحادخ  یمدقم  ياقآ  دندز ، فرح  هک  يا  هقیقد  دنچ  .هراد »

ص:40
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رـس نوجاقآ  .مگ » یم  ور  یمدـقم  یجاح  ؟ هش یم  یچ  نوشزامن  نوجاقآ ، یتسار  : » مداتفا یمدـقم  ياقآ  دای  هرابود  مدز ، یم  پگ  نوجاـقآ  اـب  هک 
، ننوخب یتعکر  راـهچ  زاـمن  هی  ننومب ، زور  هد  نتـساوخ  یم  هکنیا  زا  دـعب  هگا  .هرادـن  یلاکـشا  : » دـناوخ یم  هحتاـف  تفر و  یم  دـهزلاراد  ياـهربق 

(1)« .هنومه مکح  تسین و  يروط  هشب ، ضوع  منوشمیمصت  هگا  الاح  .هلماک  نوشزامن 

ص:41

.1342 ۀلئسم لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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رخآ زامن  . 29

فـص وت  زامن  ماهوزرآ  زا  یکی  یگچب  زا  نوجاقآ  : » متخادـنا لوا  فص  هب  یهاگن  .تفرگ  ملد  زامن  ود  نیب  .دوب  مرح  يوت  نامتعامجزامن  نیرخآ 
، تسا هتـسکش  تزامن  ات  .یتسیاو  لوا  فص  ینوتب  هک  نک  روج  هزور  هد  رفـس  هی  دـعب ، ۀـعفد  الاشیا  : » دروآ الاب  ار  شرـس  نوجاـقآ  .دوب » مرح  لوا 

(1) .مهاوخب ار  نیمه  اقآ  زا  داتفا  مدای  .ینوخب » اجنوا  ینوت  یمن 

ص:42
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...تمرح ياوه  زاب  . 30

ییاهنت تساوخ  یم  یسکره  راگنا  .میدش  ادج  مه  زا  قاور  لوا  نامه  .هیرگ  ریز  دننزب  دنتساوخ  یم  دوب و  ناشکشم  مد  ناشکـشا  .دندوب  غمد  همه 
هک دوب  نیا  نامیاعد  نیلوا  نوجاقآ ، شرافـس  هب  .دوب  هداد  ناشن  ار  نانجلا  حیتافم  يوت  عادو  ترایز  ياج  همه ، هب  نوجاقآ  .دنک  یظفاحادخ  اقآ  اب 

: دز هقلح  همه  مشچ  يوت  کشا  .میدـید  ار  دـبنگ  راب  نیرخآ  يارب  راطق ، يوت  .دوب  هتـشذگ  شوخ  همه  هب  منئمطم  .دوشب  نامتمـسق  ترایز  هرابود 
« ...تسوزرآ تمرح  ياوه  زاب  »
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ریوصت
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

یگنهرف و یبهذم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرشلا ،)
.تسا هدومن  زاغآ  یملع 

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
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همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4

www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6

يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8

( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9
( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10

: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
JAVA.1

ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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